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Maak kennis met ESET
ESET Nederland is jouw kennispartner op het gebied van internetbeveiliging. Al 30 jaar
lang ontwikkelt ESET toonaangevende cybersecuritysoftware en -diensten voor bedrijven
en consumenten.
Inmiddels is ESET uitgegroeid tot het grootste IT-security bedrijf uit de Europese Unie.
Met variërende oplossingen beschermt en monitort ESET 24/7 op de achtergrond en
werkt beveiliging in real-time bij. Gesteund door R&D-centra over de hele wereld, is ESET
het eerste IT-security bedrijf dat 100 Virus Bulletin VB100-awards heeft verdiend.
In Nederland is ESET lokaal aanwezig met een team van meer dan 50 professionals.
Het kantoor in Sliedrecht beschikt over Nederlandse experts op het gebied van
internetbeveiliging. Ons doel? Samen Nederland veiliger maken!
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Jaren van NOD32-technologie

ESET NOD32 Antivirus is gebaseerd op de
legendarische ESET® NOD32-engine en biedt
essentiële beveiliging tegen malware op basis
van ESETs optimale mix van snelheid, detectie en
gebruikersgemak.
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PERFECT VOOR GAMERS EN POWER USERS

Bescherm al je apparaten
Eenvoudig, betrouwbaar antivirusprogramma. ESET NOD32 beschermt
tegen virussen, hackers, malware, ransomware en phishing.
Bescherm jezelf tegen ransomware en andere soorten malware met
de bekroonde meerlaagse bescherming van ESET, waarop meer dan 110
miljoen gebruikers wereldwijd vertrouwen.
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ESET Internet Security® is gebaseerd op
ESETs optimale mix van snelheid, detectie en
gebruikersgemak en biedt de beste beveiliging
voor de dagelijkse webgebruiker.
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HET BESTE VOOR DE DAGELIJKSE WEBGEBRUIKER

Bescherm al je apparaten
Je kunt één licentie gebruiken om verschillende apparaten te
beschermen, waaronder Windows, macOS (ESET Cyber Security Pro),
Linux en Android (ESET Mobile Security, ESET Parental Control en ESET
Smart TV Security).
ESET Internet Security is eenvoudig te installeren en te upgraden. Onze
beveiliging is zodanig ontworpen dat je alle routinetaken eenvoudig
kunt instellen. Daarnaast kun je jouw profiel verder configureren met
meer dan 150 gedetailleerde instellingen.
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Geniet van jouw digitale leven en profiteer van
de beste meerlaagse malwarebeveiliging voor
internetgebruikers op basis van ESETs optimale
mix van snelheid, detectie en gebruikersgemak.
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DE ULTIEME BEVEILIGING VOOR JOUW DIGITALE WERELD

Bescherm al je apparaten
Je kunt één licentie gebruiken om verschillende apparaten te
beschermen, waaronder Windows, macOS (ESET Cyber Security Pro),
Linux en Android (ESET Mobile Security, ESET Parental Control en ESET
Smart TV Security).
* Let op: De Secure Data functie is alleen te gebruiken op Windows.
Speel, werk en surf zonder vertraging. Dankzij de accubesparende
modus kun je langer online blijven en gamen zonder afleidende
pop-ups.
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ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

Antivirus en Anti-Spyware

ESET Smart Security Premium

Biedt proactieve bescherming tegen
elk type online dreiging en voorkomt
verspreiding van malware naar andere
gebruikers.

Bescherm jouw privégegevens met
Anti-Phishing

Beschermt jouw privacy en bankzaken
tegen aanvallen van vervalste websites die
gevoelige informatie zoals gebruikersnamen,
wachtwoorden en bankgegevens proberen te
achterhalen.

Blokkeer speciaal ontworpen
aanvallen met Exploit Blocker

Blokkeert aanvallen die speciaal zijn ontwikkeld
voor het ontwijken van detectiesoftware en
elimineert lockscreens en ransomware. Biedt
bescherming tegen aanvallen op webbrowsers,
PDF-lezers en andere applicaties, inclusief Javasoftware.

Beveiliging tegen aanvallen met
scripts met Script-Based Attack
Protection

Detecteert aanvallen van schadelijke scripts die
gebruik willen maken van Windows PowerShell.
Detecteert ook schadelijke JavaScripts die
aanvallen uitvoeren via jouw browser. De
browsers Mozilla Firefox, Google Chrome,
Microsoft Internet Explorer en Microsoft Edge
worden allemaal ondersteund.

Beveilig het opstartproces met
de UEFI Scanner

Biedt bescherming tegen bedreigingen die jouw
computer op een dieper niveau aanvallen, nog
voordat Windows is opgestart. Alleen mogelijk
bij systemen met de UEFI-systeeminterface.

Verbeter de detectie van malware
NIEUW
met Machine Learning

Maak gebruik van de nieuwste technologieën
om verdacht gedrag te detecteren van
programma‘s op jouw apparaat.

Krijg inzicht in de resultaten van jouw
scans met Beveiligingsrapport

Ontvang elke maand een rapport over de
manier waarop ESET jouw computer beschermt.
Dit overzicht bevat onder andere informatie
over gedetecteerde dreigingen, geblokkeerde
webpagina‘s, onderschepte spam en
geblokkeerde webcamtoegang.

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

Houd hackers buiten de deur met de
Persoonlijke Firewall

ESET Smart Security Premium

Voorkomt ongeautoriseerde toegang tot jouw
computer en misbruik van jouw persoonlijke
gegevens.

Houd ongewenste e-mails tegen met
Antispam

Voorkomt dat jouw mailbox wordt overspoeld

Breid jouw Firewall uit met
Network Attack Protection

Beschermt jouw computer automatisch tegen

door ongewenste e-mail.

schadelijke netwerkactiviteiten en blokkeert
eventuele bedreigingen.

Ontdek malware met
Botnet Beveiliging

Deze extra beveiligingslaag beschermt je
tegen botnetmalware en voorkomt dat jouw
computer wordt misbruikt voor spam en
netwerkaanvallen. Profiteer van een nieuw soort
detectie met Network Signatures, voor een nog
snellere blokkering van schadelijk verkeer.

Bepaal wie jou mag zien met
Webcambeveiliging

Controleert voortdurend alle actieve processen
en applicaties op jouw computer om
ongeautoriseerd gebruik van jouw webcam te
voorkomen. Je wordt gewaarschuwd als een
proces onverwacht toegang probeert te krijgen
tot jouw webcam. Je kunt dat proces vervolgens
blokkeren.

Behoud controle over jouw netwerk
met Connected Home Monitor
VERBETERD

Test jouw router op zwakke plekken, zoals
zwakke wachtwoorden of verouderde
firmware en stelt herstelopties voor.
Toont een lijst met apparaten die verbonden zijn
met jouw router en die eenvoudig toegankelijk
zijn. Je kunt ook slimme apparaten scannen op
zwakke plekken en suggesties bekijken voor het
oplossen van mogelijke problemen.

Vind jouw vermiste apparaten terug
met Anti-Diefstal

Configureer Anti-Diefstal voor optimale
bescherming van jouw computer. Stel
automatisch inloggen bij Windows en
wachtwoorden voor systeemaccounts in. Je
kunt het beveiligingsniveau verhogen door
belangrijke systeeminstellingen te wijzigen.

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

Veilig internetbankieren en online
shoppen

ESET Smart Security Premium

Met een speciale beveiligde browser waarmee
je veilig online kunt betalen. Biedt automatisch
bescherming tijdens internetbankieren en
wanneer je op internet gebruikmaakt van
crypto-wallets. Codeert de communicatie
tussen het toetsenbord en de browser voor
veiligere transacties. Beschermt je tegen
keyloggers.

Beveilig meerdere apparaten met
Cross-platform beveiliging

De producten zijn te installeren op de volgende
systemen: Windows, macOS, Linux en Android.
Let op: de Secure Data functie in ESET Smart Security
Premium is alleen beschikbaar voor Windows.

Sla jouw wachtwoorden veilig op met
Wachtwoordmanager PREMIUM
VERBETERD

Gebruikt AES-256 codering. ‘s Werelds
toonaangevende standaard om al jouw
wachtwoorden op te slaan en automatisch in
te vullen. Het enige dat je hoeft te onthouden is
je hoofdwachtwoord. Je kunt ook extra sterke
wachtwoorden snel en gemakkelijk genereren
en opslaan wanneer je deze nodig hebt.

Versleutel jouw persoonlijke gegevens
met Secure Data PREMIUM
VERBETERD

Hiermee kun je bestanden en verwisselbare
media (zoals USB-sticks) versleutelen en jouw
gegevens de allerbeste bescherming bieden.
Biedt bescherming tegen gegevensdiefstal
indien je jouw USB-stick of laptop
verliest en maakt samenwerking
en het delen van gegevens veiliger.
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Wil je meer informatie over de producten? Kijk dan op www.eset.com/nl/thuis

Met ESET Mobile Security voor Android kun je
gemakkelijk veilig online winkelen, surfen en
gebruikmaken van apps - waar je op dat moment
ook bent.

Krachtige antivirus

Gebruiksvriendelijke

Proactieve Anti-Diefstal

App-vergrendeling
Bescherm jouw

Bescherm jouw apps tegen

Vergrendel jouw apparaat

Android-apparaat tegen
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gebruiken.

terug.

PREMIUM

PREMIUM

BEVEILIG VIJF ANDROID-APPARATEN MET ÉÉN LICENTIE

Beveilig vijf Android-apparaten
met één gedeelde licentie
Met een premium licentie van ESET Mobile Security kun je ook de
premium versie van ESET Smart TV Security activeren, zolang deze is
aangeschaft via Google Play en beide apparaten zijn gekoppeld aan
hetzelfde Google-account.
Houd je Android-apparaat veilig, waar je ook bent.
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Bescherm je kinderen online met vertrouwen.
Onze kindvriendelijke app helpt je jouw
kinderen online veilig te houden.

Tijd en geschiktheid

Beheer ongepaste

van applicaties

webinhoud

Met applicatiebeheer bepaal

Met webbeveiliging en veilig

Bekijk de huidige locatie van

jij welke apps jouw kinderen

zoeken wordt alleen gepaste

jouw kind, stel gepersonaliseerde

gebruiken en hoeveel tijd ze
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omgevingen in en stel meldingen

hieraan besteden.

PREMIUM

Vind je kind

in via de ‘‘Vind je kind’’-geofencing
features.
PREMIUM

BESCHERM JE KINDEREN ONLINE MET VERTROUWEN

Eén licentie voor één familie
Kies voor kind- of oudermodus wanneer je de app installeert.
Beheer alle betreffende apparaten door in te loggen in jouw Parental
Control-account via my.eset.com. Voeg van al je kinderen de telefoons
toe, stel profielen in of upgrade jouw licentie in dezelfde online
omgeving.
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Internet of Things-beveiliging begint bij jouw TV.
Beveilig je Android Smart TV tegen malware en
geniet van een veiligere IoT-ervaring.

Krachtige antivirus

USB On-The-Go Scanner

Anti-Phishing

Bescherm jouw Smart

Elk verbonden USB-apparaat

Bescherm je Smart TV tegen
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TV.

PREMIUM

VERTROUWDE BEVEILIGING VOOR JOUW ANDROID SMART TV

Beveilig vijf Android-apparaten
met één gedeelde licentie
Met een premium licentie van ESET Smart TV Security of ESET Mobile
Security kun je maximaal vijf van jouw Android-apparaten op hetzelfde
Google-account beveiligen.
Internet of Things-beveiliging begint bij jouw tv.
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Meerlaagse internetbeveiliging voor je Mac.
Effectieve alles-in-één internetbeveiliging voor je
Mac, inclusief Persoonlijke Firewall en Ouderlijk
Toezicht.

Krachtige antivirus

Je kinderen veilig online

Gebruikersgemak

Beveilig je Mac met onze

Laat je kinderen alleen de

Geniet van de volledige

Antivirus en Anti-Spyware,

goede kant van het internet

bescherming met de

gebouwd op onze bekroonde

zien met Ouderlijk Toezicht.

standaardinstellingen of
gebruik de geavanceerde

ESET® NOD32®-technologie.

instellingen om op maximale
diepte te scannen.

SNELLE EN KRACHTIGE ANTIVIRUS VOOR JE MAC

Ontdek jouw digitale wereld veilig op je Mac
Geniet met volle teugen van jouw Mac met meerlaagse beveiliging.
Jouw verbindingen zijn beveiligd met jouw Persoonlijke Firewall terwijl
je jouw bestanden online deelt. Antivirus en Antispyware zorgen ervoor
dat geen enkele Multiplatform-malware het systeem binnenkomt.
Jouw persoonlijke gegevens zijn online beveiligd tegen diefstal door de
anti-phishing functie.

Copyright © 1992 – 2019 ESET, spol. s r. o. ESET, ESET logo, ESET android figure, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense,
ThreatSense.Net, LiveGrid, LiveGrid logo and/or other mentioned products of ESET, spol. s r. o., are registered trademarks of ESET, spol. s r. o.
Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other here mentioned companies or products
might be registered trademarks of their proprietors. Produced according to quality standards of ISO 9001:2008.

Maak gebruik van my.eset.com
Beheer al jouw ESET licenties op één locatie. Op my.eset.com kun je jouw licenties
verlengen, kun je meerdere ESET-beveiligingsproducten downloaden en deel je jouw
licentie met familie en vrienden.
Ook kun je een verloren of gestolen apparaat volgen, heb je de mogelijkheid om de
activiteiten van jouw apparaat te controleren en bedien je het apparaat eventueel op
afstand.
Daarnaast is het mogelijk om gevaarlijke koppelingen, malware en andere bedreigingen
te detecteren op verschillende social media platforms. Wees op de hoogte van schadelijke
activiteiten via jouw tijdlijn en die van je vrienden.

Waarom kiezen voor de producten van ESET?
ESET is er om computers en apparaten te beschermen, maar ook om familiefoto‘s,
persoonlijke- of bedrijfsgegevens veilig te houden. Wij beschermen gebruikers in meer
dan 200 landen om iedereen te laten genieten van de mogelijkheden die het internet
biedt.
Wij zijn trots dat zo veel mensen en bedrijven wereldwijd ons vertrouwen om hun
digitale leven te beschermen. Dat niet alleen, ESET Nederland levert je ook lokale,
Nederlandstalige support. Ons Customer Care team staat 7 dagen per week voor je klaar
om jouw vragen omtrent ESET producten én Cybersecurity te beantwoorden.
Maak jij Nederland samen met ons veiliger?
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